
Dorog Város Önkormányzata 
11/2012. (IV.27) önkormányzati rendelete 

a 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról 

 
 

Dorog Város Önkormányzata az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. (1) bekezdésében foglalt 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 
következőket rendeli el:  
 
 
 

1. Az önkormányzat zárszámadása 

 
1. §. (1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2011. évi költségvetés- 
   ének végrehajtásáról szóló beszámolót a 2.  melléklet szerint 
 

2.930.180 e  Ft költségvetési bevétellel 
2.876.720.e Ft költségvetési kiadással 

                  46.921 e Ft helyesbített pénzmaradvánnyal 
 hagyja jóvá. 

 
 
 (2) A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételeit és támogatásait a 3.  
   melléklet szerint hagyja jóvá. 
 
 (3) A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek kiadásait az 4. melléklet szerint 

hagyja jóvá. 
 
 (4) A Képviselő-testület a Kincstári Szervezet bevételeit az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 
 
 (5) A Képviselő-testület a Kincstári Szervezet  kiadásait a 6. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 
 
 (6) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal bevételeit a 7. mellékletnek megfelelően fogadja el. 
 
 (7) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal kiadásait a 8. mellékletnek megfelelően fogadja el. 
 
 
2. §. A Képviselő-testület a 2011. évi önkormányzati költségvetés 9-9.1.-9.2.-10.-11. mellékleteit a be- 

számoló részeként jóváhagyja. 
 
3. §. A Képviselő-testület az önkormányzat 2011. évi felhalmozási kiadásait a 12.1.-12.3. melléklet sze- 
 rint hagyja jóvá. 
 
4. §. Az önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti vagyonát címek szerinti bontásban a 13.   

 és 13.1.-13.4. melléklet tartalmazza.  
 
5. §.  (1) A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzmaradványait a 14. és

 a 14.1. melléklet szerint állapítja meg.  
 
 (2) Az önkormányzati költségvetési szervek a pénzmaradvány, az előirányzat maradvány elszámolása 

 és felhasználása tekintetében az államháztartástársról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 
korm. rendelet 149 §.  szerint járnak el.  

 
 (3) A Kincstári Szervezet 2011. évi pénzmaradványa 20.745 e Ft, mely teljes mértékben kötelezettséggel 

terhelt. 
 
(4)  A Polgármesteri Hivatal 2011. évi pénzmaradványa 26.176 e Ft, mely teljes mértékben 

kötelezettséggel terhelt.  
 
6. §. Az önkormányzat 2011. december 31-i állapot szerinti hitelállomány nagyságát, s a következő években  
 esedékes visszafizetés ütemét a 15. melléklet tartalmazza, míg a nyújtott hitelek állományát a  
  15.1. számú melléklet tartalmazza. 
 
7. §. A Képviselő-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal  
 létszámairól szóló kimutatást a 16. melléklet szerint fogadja el. 
 
8. §. A Képviselő-testület a 17. melléklet szerint fogadja el az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek  
 pénzforgalmi egyeztetését. 
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9. §. A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási teljesítéseket mérlegszerűen a 18. melléklet  
mutatja be. 

 
10. §. A helyi nemzetiségi önkormányzatok 2011. évi költségvetési bevételei és kiadásai adatait a képviselő- 
 testület a 19. melléklet szerint fogadja el. 
 
11. §. A képviselő-testület az önkormányzat összevont mérlegét a 20. melléklet szerint fogadja el. A nemzetiségi 

önkormányzatok mérlegét a 20.1. melléklet tartalmazza. 
 
12. §. A többéves kihatással járó kötelezettségeket, évenkénti bontásban a 21. melléklet tartalmazza. 
 
13. §. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerint a közvetett 

támogatásokról szóló tájékoztatót a 22. melléklet mutatja be. 
 
14. §. Az önkormányzat 2011. évi kötelezettségvállalásának alakulását a 23. melléklet tartalmazza. 
 
15. §.  A helyi önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség az Államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV tv. 23. § (2) bekezdése szerinti éves kötelezettség vállalá- 
sának (hitelképességének) felső határát a 24. melléklet tartalmazza. 

 
 
 

2. Záró rendelkezések 

 
 
16. §. (1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba. 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
  Kecskésné Patos Szilvia      Dr. Tittmann János 
             jegyző           polgármester 
 

 

 


